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Terug naar school 
project
Brandwondencentrum 
Met deze folder wil het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis 

u informeren over het terug naar school project. Het is belangrijk dat u deze 

informatie goed doorleest. Het kan zijn dat niet alles in de folder zo gaat als 

staat beschreven. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Wat is het terug naar school project
Uw kind heeft brandwonden. De brandwonden komen vaak door een 

ongeluk. U en uw kind komen onverwachts in het ziekenhuis. Uw kind maar 

ook uzelf, als ouder, de klasgenoten van uw kind en de leerkracht bereiden 

zich niet voor op deze opname.

Daarom bieden we alle kinderen die te maken hebben met 

brandwonden het terug naar school project aan.
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Het terug naar school project betekent dat een medisch pedagogisch 

zorgverlener van het Brandwondencentrum mee gaat naar school.

Het is voor uw kind een spannende dag als hij of zij terug naar school gaat. 

Uw kind heeft de klasgenoten vaak lange tijd niet gezien. De klasgenoten 

zijn benieuwd naar wat er is gebeurd en hebben waarschijnlijk veel vragen. 

Ook de leerkracht heeft waarschijnlijk allemaal vragen.  

De eerste dag terug naar school
Voor uw kind naar school gaat, bespreekt de medisch pedagogisch 

zorgverlener wat hij of zij wilt vertellen en laten zien aan de klas.

Ook helpt de medisch pedagogisch zorgverlener met het maken van 

afspraken met de leerkracht over de begeleiding in de klas.

Op de eerste dag gaat de medisch pedagogisch zorgverlener mee naar 

school om uw kind te helpen bij het vertellen van zijn of haar verhaal. Ook 

is de medisch pedagogisch zorgverlener aanwezig om de vragen van de 

klasgenoten te beantwoorden als uw kind het antwoord even niet meer 

weet.

Vragen
Wilt u gebruikmaken van het terug naar school project of heeft u na het 

lezen van deze folder nog vragen? Neem dan van maandag tot en met 

vrijdag van 08.00 - 15.00 uur contact op met het Brandwondencentrum via 

(010) 291 37 01. 


